Listopad w JRG.
W listopadzie Szkolna JRG brała udział w 52 zdarzeniach, z
czego pożary stanowiły 12, miejscowe zagrożenia 36, a alarmy
fałszywe 4 wyjazdy. Ponadto nasi koledzy byli dysponowani do
pomocy poza rejon chroniony SP PSP 5 razy.Kolizja w Brzozie
Bydgoskiej.

W dniu 2 listopada strażacy za Szkolnej JRG po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastali kolizję trzech samochodów: Mercedes,
Iveco, VW T-ROC. Dwa samochody osobowe i jedno dostawcze.
Dwóch kierowców zgłaszało dolegliwości: kierujący Iveco ból
pleców i kierująca Mercedesem ból klatki piersiowej. Kierujący
VW nie doznał żadnych obrażeń. Wszystkie auta zajmowały jeden
pas ruchu. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania ratowników
polegały na odłączeniu akumulatorów, i usunięciu płynów
eksploatacyjnych z jezdni oraz kierowaniu ruchem (ruch
wahadłowy). Do momentu przybycia ZRM ratownicy udzielali
wsparcia psychicznego osobom odczuwającym dolegliwości. Dwie
osoby zostały przewiezione do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
na diagnostykę.

Kolizja w miejscowości Rudy.

W dniu 5 listopada ratownicy z naszej JRG po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastali rozbity samochód osobowy Audi
stojący na skrzyżowaniu, zajmujący pas ruchu w kierunku
Torunia. Samochodem jechały dwie osoby. Kierująca znajdowała
się w karetce pod opieką ZRM, pasażer poza pojazdem, nie
zgłaszał dolegliwości. W rowie znajdował się pojazd VW Passat,
kierowca jechał sam, był na zewnątrz pojazdu, nie zgłaszał
dolegliwości. Około 100 metrów dalej na tym samy pasie ruchu
stał samochód ciężarowy, kierowca jechał sam, również nie
zgłaszał dolegliwości. Miejsce akcji zabezpieczono, działania
ratowników polegały na odłączeniu akumulatorów w pojazdach
osobowych, zebraniu z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych
oraz kierowaniu ruchem. Audi zostało zepchnięte na pobocze
drogi w celu udrożnienia skrzyżowania. VW Passat wyciągnięty i
zabrany przez Pomoc Drogową. W trakcie działań ruch odbywał
się wahadłowo. Pasażerka Audi po badaniu pozostała na miejscu
zdarzenia. Na miejscu pozostał patrol Policji, wykonując swoje
czynności.

Wypadek w Stryszku.

W dniu 17 listopada nasi koledzy zostali zadysponowani do
wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano
wypadek dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego
z naczepą. Wszystkie samochody stały na prawym pasie w
kierunku Stryszka. Wszystkie osoby jadące były na zewnątrz
pojazdów. Miejsce akcji zabezpieczono, trzy osoby jadące
samochodami osobowymi
zostały przebadane przez ZRM a
następnie zabrane do szpitala na dalsze badania. Kierowca
samochodu ciężarowego nie zgłaszał dolegliwości.
Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, sorpcji i zebraniu z
jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz paliwa. W
trakcie działań ruch odbywał się prawą stroną, pasem
awaryjnym. Pojazd ciężarowy nie przewoził żadnych materiałów
na naczepie. Samochód ciężarowy odjechał na najbliższy
parking, Skoda została zabrana przez Pomoc Drogową a Toyota
zepchnięta na pas awaryjny. Na miejscu pozostał patrol Policji
prowadząc swoje czynności.

Zderzenie na jezdni.
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ratownicze w miejscowości Brzoza Bydgoska. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano zderzenie dwóch samochodów
osobowych. W samochodach podróżowali jedynie kierowcy.
Samochód Opel Astra znajdował się na lewym boku na poboczu,
natomiast Audi A6 znajdował się na jezdni blokując pas w
kierunku Bydgoszczy. Przed przybyciem pierwszych zastępów
kierowca Audi wyszedł z pojazdu o własnych siłach, natomiast
kierowca Opla wyszła z pojazdu przy pomocy osób postronnych.
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania strażaków polegały na
udzieleniu pomocy w formie wsparcia psychicznego i
zaopatrzeniu otarć do czasu przybycia ZRM. Jednocześnie
zabezpieczono rozlane płyny eksploatacyjne, odłączono
akumulatory w obu pojazdach i zakręcono butlę instalacji LPG w
pojeździe Opel Astra. Działania również polegały na kierowaniu

ruchem, który podczas działań odbywał się wahadłowo. ZRM
przebadał uczestników zdarzenia i podjął decyzję o zabraniu na
dalszą diagnostykę kierowcę Opla do szpitala Biziela. Za zgodą
Policji Audi zostało zepchnięte na pobocze. Ruch został
wznowiony, działania zakończono. Na miejscu pozostał patrol
Policji prowadząc dalsze czynności.

